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Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai széles körben éltek az 

erdőkről szóló törvénytervezet véleményezésére kapott lehető

séggel. Valamennyi helyi csoport és bizottság bekapcsolódott a 

munkába és igen sok vélemény került papírra. Ezek közül egye

sek szélsőséges, egyéni véleményt tükröznek, mások körülhatá

rolható szűkebb részérdekeket képviselnek, többségükben azon

ban az erdő iránt érzett felelősség által vezérelt viták, tanácsko

zások során formálódtak. 

Az egyesület elnöksége az utóbbiakra alapozva igyekezett 

kialakítani csatolt, összegező véleményét. 

Úgy véljük, nem lesz haszontalan, ha a törvény előkészítésé

velfoglalkozókmegismerik a szakmai közvéleménynek a főirány

tól és az egyesület elfogadott alapelveitől eltérő áramlatait is. 

Ezért mellékeljük egyes szervezeti egységeink, illetve tagjaink 

csorbítatlan véleményét is. 

További együttműködésünket felajánlva tisztelettel: 

Schmotzer A ndrás 
Budapest, 1992. január 15. 

Az egyesület tagjai elöntő többségükben időszerű
nek, sőt fontosnak és sürgősnek tekintik az erdőkről 
szóló törvény megalkotását. Egyetlen szakosztály tartja 
- történelmi tapasztalatokra hivatkozva - kétségesnek, 
hogy a jelenlegi teljesen bizonytalan, átmeneti időszak
ban lehetséges időtálló törvényt készíteni. Figyelemre 
méltó megjegyzésük ellenére a törvényelőkészítő mun
kát fokozni kell, nehogy a gyors, a társadalom csaknem 
minden területére kiterjedő, radikális változások közben 
a magyar erdők ügye háttérbe szoruljon, kedvezőtlen 
pozícióba kerüljön. Sürgeti az új törvényi szabályozást 
az a tény is, hogy az adott keretek között immár nem
csak az erdőgazdálkodás, sőt az egyszeri erdőfenntar
tás lehetetlenül el minden szektorban, de az erdők pusz
ta létét is egyre több veszély fenyegeti. 

Természetesen az új törvényt csak akkor szabad a 
parlament elé terjeszteni, ha az ökológiai szemléletű, 
időtálló lesz, rövid és hosszú távon egyaránt valóban jól 
szolgálja az erdészet ügyét. 

A társadalmi vitára bocsátott tervezet igen sok erénye 
ellenére korántsem felel meg ennek az alapigénynek. 

A tervezet készítői elismerésre méltó, igen nagy mun
kát végeztek. Helyenként a legapróbb részletre is kiter
jedő figyelemmel törekedtek a tökéletességre és teljes
ségre. Kár, hogy az előkészítésre, majd a nagy szorga
lommal és hozzáértéssel összehordott „nyersanyag" 
rendezésére, összehangolására, a szerkesztésre és 

csiszolásra nem jutott elég idő, vagy erő. Emiatt a 
tervezet - bár valamennyi „elődjét" minőségben és ér
tékben messze felülmúlja - számos alapvető hiányos
sággal terhelt és csak kiinduló alapként használható fel 
egy beterjeszthető törvénytervezet készítéséhez. 

Szembetűnő az egyes fejezetek készítőinek stílusá
ban, teljesítményében, sőt felfogásában és megközelí
tési módjában is megmutatkozó különbözőség. 

Egyes részletek, pontok tartalmukat és formájukat 
tekintve is remekbe szabottak, mások az érthetetlensé-
gig zavarosak, homályosak, vagy magyartalanok. Na
gyon heterogén a tervezet tartalmi vonatkozásban is. 

Az egyes fejezetek arányai esetlegesek, tartalmi 
mélységei igen különbözőek. Az egyikből hiányoznak az 
alapfogalmak megértéséhez szükséges definíciók is, a 
másik olyan terminus technicus-t is meghatároz (csú
nyán és pontatlanul), ami az egész tervezetben -joggal 
- egyetlen egyszer sem fordul elő. 

A törvénybe illő, tömör részletek mellett az erdőgaz
dálkodás teljeskörű, részletes szabályozására való tö
rekvések is teret kaptak a tervezetben. Oldalakat tesz
nek ki az alacsonyabb szintű jogszabályokba, vagy 
egyenesen szakmai útmutatókba illő részletek. 

Nem ritka a tervezetben a logikai sorrendtől való 
eltérés sem. 

Az egyik fő hiányossága a tervezetnek, hogy nem 
készült hozzá - vagy nem került nyilvánosságra - a 
biztos kereteket adó preambulum és a részletes magya
rázat, indoklás. Ezek nélkül dönteni nem lehet, de véle
ményt adni is igen nehéz egy törvénytervezetről. 

Az említett és a hozzájuk hasonló hiányosságok el
kerülése érdekében az alábbi általános megjegyzése
ket ajánljuk szíves figyelmébe: 

1. A beterjesztésre kerülő törvénytervezet legyen 
lényegesen rövidebb, tömörebb. Csak időtálló, leg
alább egy emberöltőre szóló, a magyar erdők fenntartá
sát, gyarapítását és minél teljesebb társadalmi haszno
sulását szolgáló előírásokat tartalmazzon. 

A jelenlegi struktúrák részérdekeket szolgáló eleme
inek fenntartására, aktuális politikai vagy hatalmi kérdé
sek megoldására a törvényhozást harci terepként, vagy 
a törvényt eszközként felhasználni nem szabad. Ebből 
kiindulva az erdőgazdálkodás jogi szabályozásában a 
törvény egyértelmű és szigorú keretei között a kormány
rendeletnek és megfelelő mellékletekkel rendelkező mi
niszteri rendeletnek is helyet kell biztosítani. 

2. Az új erdőtörvénynek tükröznie kell az erdővel 
szemben támasztott követelmények és az egész er
dőfilozófia világméretű változását. A megszokás és 
a rövid távú érdek makacs ellenállása miatt a szemlélet, 
a gondolkodásmód lényeges átállítása általában igen 
nehéz feladat. 
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Esetünkben még nehezebb, hiszen az erdő - speciá
lis szerepe és tulajdonságai következtében - az egyéb 
területektől eltérő, gyakran konzervatívnak, vagy egye
nesen rendszeridegennek tűnő megközelítést és szabá
lyozást kíván. 

Emiatt reménytelen vállalkozás ma világos, egyértel
mű preambulum nélkül jó erdőtörvényt készíteni, de 
méginkább eltogadtatni. A preambulumban rögzíteni 
kell többek között az alábbiakat: 

— Korszerű, ökológiai szemléletű erdődefiníciót. 
— Az erdő környezetvédelmi jelentőségének felérté

kelődését és az erdővel szemben támasztott társadalmi 
igény ezzel kapcsolatos változását. Azt, hogy az erdő 
fő értéke - nemcsak az egész élővilág, de az ember 
nézőpontjából ítélve is - maga az erdő létezése. 

— Az erdő közvetlen materiális szolgáltatásait - be
leértve az elemi szükségletet jelentő főterméket, a kiter
melhető faanyagot is - már ma is, de különösen a 
jövőben másodlagosnak kell tekinteni. 

— Az erdei ökoszisztéma önfenntartó, önszabályozó 
és regenerációs képessége révén lehetővé teszi, hogy 
az ember - az erdő veszélyeztetése, sőt, ökológiai 
értékének, s védelmi szolgáltatásainak csökkenése nél
kül - produktumának meghatározott hányadát elsajátít
sa, kihozza az erdőből. Erről a természet által hosszú 
távon biztosított tisztes hozadékról - a tudományos és 
a szorosan vett természetvédelmi érdekek eseteit kivé
ve - belátható időn belül nem mondhat le az ember. 

—Az erdőt csak olyan mértékben szabad a közvetlen 
anyagi szükségletek kielégítésére igénybe venni (fát 
termelni, vadat, háziállatot tartani, stb.), hogy az az 
erdei életközösségben visszafordíthatatlan folyamatot 
ne indítson el, gyógyíthatatlan sebet ne üssön rajta és 
ne terhelje a jövőt hozamcsökkenéssel, vagy kény
szerű, többletértékkel nem fedezett költségnövekedés
sel. 

— Az erdő - természeténél fogva - kettős tulajdonú 
jószág. Egyrészt minden embernek - sőt minden élő
lénynek - olyan elidegeníthetetlen, természetes ősi jus
sa, mint a levegő, vagy a napfény, másrészt a megne
vezett tulajdonos birtoka. Az ebből fakadó látszólagos 
bonyodalom egyértelműen és könnyen kezelhető: az 
erdő maga köztulajdon, megnevezett tulajdonosa csak 
a szakhatóság által jóváhagyott üzemterv szerint gaz
dálkodhat vele, faállományát csak engedéllyel termel
heti ki, felújítási kötelezettség mellett, s csupán az erdő 
tiszta hozamával rendelkezik szabadon. 

3. Az új erdőtörvény tulajdonsemleges legyen. 
Az erdőt magát - mint közvagyont - a tulajdonostól 

függetlenül egyforma következetességgel és szigorral 
védje, minden tulajdonos erdejére érvényes előírásokat 
tartalmazzon. Az állami tulajdonú erdők különleges stá
tusát és extra feladatait kormányrendeletben kell meg
határozni. 

4. Az ágazat irányítására és a másodfokú jogkör 
gyakorlására ne a törvény, hanem a kormány jelölje 
ki az illetékes minisztériumot. 

5. A semmivel sem indokolható módon szakkifejezé
seink közé naiv és primitív indítékkal beleerőszakolt, 
gyökértelen, szakmai hagyományokat sértő, a magyar 
nyelv természetétől is idegen erdőterv-tői való meg

szabadulás utolsó lehetőségét szalasztjuk el, ha nem 
váltjuk ki következetesen a törvénytervezetben minde
nütt a méltatlanul kiebrudalt üzemterv-vei. 

6. Bár lényegében valamennyi erdő egyidőben több 
funkciót is betölt, a különböző érdekek összehangolha-
tósága érdekében az üzemtervben továbbra is célszerű 
az erdőrészlet elsődleges rendeltetésének rögzíté
se. 

7. A természetvédelmi hatóság erdőkre vonatko
zó jogosítványait egy helyen, kiemelten kell az erdő
törvényben rögzíteni - a természetvédelmi törvénnyel 
összhangban - természetesen más-más jogkört bizto
sítva a fokozottan védett, az egyéb védelem alatt álló és 
a megnevezetten nem védett területekre. 

8. Az őshonos vad az erdőknek, s ennek következ
tében a vadgazdálkodás az erdőgazdálkodásnak elvá
laszthatatlan, szerves része. Ennek tudatában abszo
lút egységes állásfoglalás alakult ki a tervezet egyetlen 
alternatívfejezetével kapcsolatosan-természetesen az 
„A" változat mellett. 

Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy tisztességes, 
lelkiismeretes szakember nem működhet közre semmi
lyen formában olyan erdőtörvénynek csúfolt jogszabály 
készítésében, amely az erdő egyik elemét, ráadásul 
éppen a természetközeli erdő egészére legnagyobb, 
döntő hatással lévő elemét figyelmen kívül hagyja, vagy 
mesterségesen kiszakítva más érdekszférába helyezi. 

Az előtt is értetlenül állunk, hogy hogyan kerülhetett 
az erdőkről szóló törvénytervezetbe az egész törvény 
szellemétől és szándékától teljesen „testidegen" „B" vál
tozat. 

Mélységesen aggaszt bennünket, hogy a legégetőbb 
erdőgazdálkodási és természetvédelmi problémáink 
megoldását minden erőfeszítésünk ellenére még ma is 
a „Vadgazdálkodás és vadászat" című törvényben 
igyekszik megoldani soros főhatóságunk. 

9. Nehezíti a törvényalkotást, hogy az átmeneti idő
szakban - a „bázistörvények" késése miatt - sok terü
leten nincsen elegendő, megbízható tájékozódási, vagy 
éppen kapcsolódási pontunk. Ennek ellenére-vélemé
nyünk szerint -gyorsítani és nem várakozni kell, kihasz
nálandó a szabadabb mozgásteret. 

Ugyanakkor legalább a saját törvényünk előkészíté
sére fordított erővel kell figyelemmel kísérni - és szá
munkra kedvező irányba befolyásolni - a kapcsolódó 
törvényeket. Nem szabad számításon kívül hagynunk, 
hogy ágazatunk társadalmi megítélése ma sem valós 
értékével arányos. 

10. Feltételezhetően a tervezet lényegesen lerövidül. 
Készültségi állapota sem indokolja, hogy a sok-sok 
véleményező által felismert valós, vagy vélt hibát, mó
dosító javaslatot oldalakon át tételesen felsoroljuk. 

A következő részletes megjegyzések csak a tartó
sabbaknak tűnő, az egyértelműen többségi véleményen 
alapuló, a értékelő munkabizottság és az elnökség vé
leményével összecsengő és mindenekelőtt az egyesü
let célkitűzéseivel és állásfoglalásával egyirányú észre
vételeket tartalmazzák. 

(Az egyesület részletesjavaslata az érdeklődőknek a 
titkárságon betekintésre rendelkezésére áll.) 



Az ellenterv készítésének indokolása 
Az erdő legalább annyira vadászok, halászok, horgá

szok, gombászok, bányászok, koszorúkötők, virággyűj
tők, kirándulók, üdülők, természetvédők, madarászok 
stb. tevékenységi területe, mint az erdészeké; legalább 
annyira botanikai, zoológiai, mikológiái, talajtani, geoló
giai, geokémiai, meteorológiai, ökológiai, bioszféra-bio
lógiai kutatások tárgya, mint az erdészeti kutatásoké. Er
dőtörvény-tervezetet készíteni tehát ugyanúgy jogosult 
bárki, mint az erdészek, sőt ugyanúgy kötelessége bár
kinek, mint az erdészeknek. Erdőtörvény készítésekor 
emellett elengedhetetlennek mutatkozik az erdővel kap
csolatos minden társszakma és társtudomány szem
pontjait, törekvéseit, kívánságait, tapasztalatait, kutatási 
eredményeit együttesen is figyelembe venni. 

Az FM által szerkesztett tervezet azonban gyakorla
tilag csak az erdészek-már fatermesztési módszerként 
is régen elavult - vágásos (erdőirtásos) fatermesztési 
technológiájának szempontjait tartalmazza. Az egyéb 
fatermesztési technológiák, az egyéb tudományágak és 
szakmák szempontjait, az ember és erdő viszonyában 
a maitól eltérő lehetőségeket a tervezet meg sem kísé
relte figyelembe venni. Emiatt hiányzik tervezetükből a 
megfelelő erdődefiníció, és hiányoznak az erdő létfelté
telei is, így az erdők megőrzésének éppen csak megem-
I ített célját semmi sem alapozza meg. A jelenleg elterjedt 
fatermesztési technológia törvényerővel való további 
erőltetése, az erdőknek továbbra is az emberi társa
dalmak alá való rendelése pedig ki is zárná a megőrzés 
célját. Ugyanez mondható el a korábbi erdőtörvényekről 
is, még ha azok megfeleltek is az annak idején rendel
kezésre álló ismereteknek. 

Az erdőben vagy az annak helyén tevékenykedő 
társszakmák és az erdőt, vagy annak részeit, maradvá
nyait vizsgáló társtudományok eredményeinek össze
gezése, együttes figyelembe vétele, új keretben való 
szintézise azonban lehetséges, sőt ez már a megfelelő 
összefoglaló tudomány, a bioszféra-biológia (ezen belül 
az ökoszisztéma-biológia) keretében meg is történt. Eb
ből következően a minden szempontot, de mindeneke
lőtt az erdők megőrzésének szempontjait figyelembe 
vevő erdőtörvény megfogalmazása már csak fogadásra 
vár. 

Az erdőtörvény célja 

Olyan erdődefiníciót adni, amely ellenőrzött előfelte
véseken (világnézeten, vizsgálati tárgyon, vizsgálati 
módszeren, fogalom- és mértékrendszeren) alapszik, 
így új, és végre megbízható ismereteket nyújt erdő és 
ember, ember és a többi populáció viszonyának lehető
ségeivel kapcsolatban. A régi előfeltevések és a régi 

ismeretek ugyanis az ellenőrzés, a szakmák és tudo
mányágak feletti kutatás folyamán alkalmatlannak bizo
nyultak. 

Olyan oktatási jellegű fórumok létrehozásának szor
galmazása, ahol elsősorban a döntéshozók megbizo
nyosodhatnak előfeltevéseink ellenőrzésének és erdő
fogalmaink megújításának, a bioszféra-biológiai ismere
tek alkalmazásának szükségességéről, és el is sajátít
hatják az ellenőrzés módszereit. 

Olyan döntéshozási fórumok létesítésének szorgal
mazása, ahol nem politikai módszerekkel (hatalomgya
korlással, szavazással, vágyálmok egyeztetésével), ha
nem tények és érvek, kutatási eredmények alapján szü
letik döntés, különösen az erdőkről, a bioszféráról, tartós 
létezési feltételeinkről, a jövő nemzedékekről. 

Hagyományos erdőfogalmaink 
Minden gyakorlati szakmának és elméleti tudo

mánynak van valamilyen - legalább belső használatra 
készített - erdőfogalma. Közülük a legszegényebb, a 
valóságot legkevésbé tükröző a mezőgazdászok, az 
építészek stb. „szántófölddé, legelővé, úttá, várossá 
alakítható terület" formájú fogalma. Alig gazdagabb en
nél az erdészek „faállomány", „fás növényekkel borított 
terület", vagy a „fás növények számára alkalmas hely" 
formájú fogalma. Ennél gazdagabb a botanikusok „nö
vénytársulás" fogalma, még gazdagabb az ökológusok 
„biocönózis" vagy újabban „cönoszisztéma", esetleg 
„élelmi hálózat" formájú erdőképe. 

Hiánytalan és ellentmondásmentes erdőképe azon
ban egyik felsorolt szakmának sincs. Nem is volt ilyes
mire szükség eddig, hiszen elég volt azt tudni az erdőről, 
hogy azt mivé akarom átalakítani, vagy hogy melyik 
részletének vizsgálatával lehet tudományos fokozatot 
szerezni. Ami eltérés volt az erdőfogalom és a valóság 
között, azt inkább puskával, fűrésszel, esetleg tűzzel, 
vagy a tudományban elhallgatással igyekeztünk meg
szüntetni, mintsem erdőfogalmaink változtatásával, 
gazdagításával. 

Az erdők megőrzéséhez azonban - különösen, ha 
már csak degradált, elszegényített maradékai állnak 
rendelkezésünkre - hiánytalan erdőfogalomra van 
szükségünk, amelyből a tartós létezés minden feltételét 
ki lehet olvasni. Ennek a célnak sajnos még az ökológu
sok erdőfogalmai sem felelnek meg. Ezért volt szükség 
újabb erdő-tudományágak keresésére, ezért juthattunk 
el a bioszféra-biológiai erdőfogalomhoz. 

A bioszféra-biológia erdőfogalma 

Ha föltesszük azt az eldöntendő formájú kérdést, 
hogy lehet-e az erdő vagy bármely ökoszisztéma a 
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sejttel analóg szerkezetű és működésű organizmus, 
tehát saját célú kibernetikai rendszer, vagyis másodfokú 
élőlény, a földi élet II. fokozata, sőt a bioszféra mint a III. 
fokozat biokatalizátor jellegű alkatrésze, akkor erre a 
kérdésre minden szempontból egyértelmű „igennel'Vá-
laszolhatunk. Az kell csak ehhez, hogy föltegyük a kér
dést, és alkalmazzuk a tudománytörténet-írás tanulsá
gait, a tudományfilozófia ajánlásait és a rend
szerelemzés módszertani követelményeit, és így járjuk 
végig az örvényrendszer szemléletű bioszféra-biológiá
hoz vezető utat. Nevezhetjük ezt az erőfeszítést másod
fokú gondolkodásnak vagy tudomány, gazdaság, politi
ka feletti kutatásnak is. 

Az erdő szerves tulajdonságai bárki által megfigyel
hető és ellenőrizhető tényeken alapulnak, még ha e 
tények jelentős része nincs is együtt egy-egy konkrét 
helyen az évezredes emberi tevékenység következté
ben. Közülük a legfontosabbak a következők: 

1 . A mérsékelt övi erdők egy-egy területen átlagosan 
kétezer, egymással egyenrangú, de különböző funkció
jú élőlény-populáció önszervezett élelmi hálózatbeli 
együttműködésének eredményei. Minden élőlény-po
puláció tesz valamit a társpopulációk és az ökosziszté
ma, az erdő egészének fennmaradásáért, sőt a biosz
féra tartós létezési feltételeinek fenntartásáért is. Mind
ezt azon kívül teszi, hogy önmagát is fenntartja. Ez az 
autokatalízis elv érvényesül a sejten belül a DNS-mole
kulák esetében is. Nem az erdőnek van tehát „rendelte
tése", „célja", „funkciója" az emberrel szemben, hanem 
fordítva, az embernek (is) az erdővel, a bioszférával 
szemben. 

2. Az élőlény-populációk élelmi hálózatbeli önszer
vezett együttműködésének megnyilvánulása többek kö
zött az, hogy az erdő egy bizonyos tűrőképességi hatá
ron belül képes ép, egészséges, optimális, klimax álla
potának elérésére, fenntartására, szükség esetén rege
nerálására. Ennek a képességnek és az optimális álla
potra való törekvésnek alapja az a kölcsönhatásrend
szer, amelynek léte az ökológiában SIO (szupraindivi-
duális organizáció) néven ismert, de amely valójában 
bioszférán belüli, ökoszisztémán belüli, populációkon 
belüli stb. organizáció. Ennek feltétele, hogy az élőlény
populációk a korlátlan létszámnövekedésre és helyfog
lalásra vonatkozó genetikai programjuk megvalósítása
kor vagy ne legyenek képesek egymás tevékenységét 
kizárni, vagy - ha ezt a képességet mégis megszerzik, 
pl. ember esetében, akkor - képesek legyenek e prog
ramjukat maguk korlátozni. 

3. Az ép, egészséges erdőben hiánytalan az élelmi 
hálózat populációinak fajlistája, a populációk korosztály
viszonya, létszáma, változékonysága és változatossá
ga; maximális a „biomassza" és a talaj mennyisége, 
vagyis maximális mennyiségű anyag végez zárt vonalú 
kényszerpályák menti örvénylést (helycserét, körforgal
mat) az erdő felszínnel párhuzamos határain belül; mi
nimális az erózió, a határokat elhagyó anyag- és ener
giaáram, és ez nem nagyobb a határokon beáramló 
anyag- és energiaáramnál, tehát az erdő anyag- és 

energiamérlege nem negatív; minden populáció növe-
déke - a kisebb ingadozások ellenére - egyenlő apadé-
kával. Ha a populációknak vagy az erdő egészének 
növedéke van, akkor regenerációs fázisról, gyógyulás
ról, ha pedig apadéka van, akkor degradációs fázisról, 
beteggé válásról, katasztrófájáról kell beszélnünk. Az 
erdő egészségének (és populációi, egyedei egész
ségének) feltétele még az is, hogy a bioszféra is egész
séges állapotú legyen. 

4. Az erdő (és a bioszféra) tűrőképességi határán 
belül lehet csak remény arra, hogy a sérüléseket, hiá
nyokat akár önerőből, akár emberi segítséggel pótolni 
lehessen. 

5. Az erdő (és a bioszféra) mértéke az ép, egész
séges állapottól való távolság. A kórkép a hiányzó po
pulációk, korosztályok, talajszintek, aktív és tartalék 
anyagok, betöltetlen funkciók, területhiányok felsorolá
sával adható meg. 

6. Az emberré válás, az emberi kultúra kezdete -
Leibundgut gondolatával egyezően - az önszervezett 
élelmi hálózatok működésével való szembefordulást, 
erdő- és bioszféra-vírussá válást, ellenműködést jelen
tett. Az erdők kiirtása, helyükön szántóföldek, legelők, 
városok, fatermesztő ültetvények létrehozása mára az 
erdők legnagyobb részének (a Magyarországnak neve
zett területen mintegy 95%-ának) pusztulásához veze
tett. Az erdők és a bioszféra megőrzése ennek a ví
russzerű működésnek a feladását, az erdőkkel és a 
bioszférával való viszony .kölcsönös" előnyökre való 
helyezését, s az erdők, a bioszféra ép, egészséges 
állapotának a regenerálását (a regeneráció segítését) 
követeli meg. 

7. Erdőszakmának azt a több populációnál bárhol 
megfigyelhető, ember esetében azonban még csak el
méletben létező, de annál sürgősebben kialakítandó 
erdőtenyésztő, erdőorvosi, erdőéltető (és bioszféra-él
tető) szakmát kell neveznünk, amely leginkább a tehe
nészethez hasonlítható. Etetni, hizlalni, gyógyítani kell 
az erdőt, hogy fájáért, egyéb termékeiért fejhessük, de 
ne üssük agyon. Vágásérettséget állapíthatunk meg a 
fapopulációk egyedeire, mint ahogy golyóérettséget ál
lapítunk meg vadpopulációk egyedeire, de az erdőre 
nem. A ma általánosan elterjedt erdőirtásos fatermesz
tés - az erdő kétezer populációjából egyetlen fapopulá-
ció egyetlen korosztályának telepítése, ápolása, műve
lése, rendezése, védelme, használata - ugyanúgy nem 
„erdőgazdálkodás", mint ahogy a ragadozók kiirtásával 
folyó szarvastenyésztés sem „vadgazdálkodás". 

Az erdő törvénye 

Az eddigi erdőtörvények az FM mostani tervezetével 
együtt részben a rövid távú (eddig néhány évtizedet 
megélt) emberi vágyaknak az erdőre való kény
szerítését, részben az így kivédhetetlen erdőpusztulás 
ütemének lassítását eredményezték vagy célozták. Ez 
az ellenterv viszont azért készült, hogy egy Magyaror
szág által mutatandó jó példán keresztül megállítsa az 
erdők további pusztulását a bioszféra más területein is, 



elősegítse a regeneráció megindulását, s ezzel a földi 
élet megmentésének elvi és gyakorlati módszerét adja. 

Az erdőkkel szembeni hagyományos viszony ellen
kező irányúvá változtatásához az alábbi tervet kell vég
rehajtanunk: 

1. Az erdők, az egyéb ökoszisztémák és a bioszféra 
optimális állapotra való törekvését a legfontosabb em
beri céllá, az erdők és a bioszféra optimális állapotát a 
legfontosabb értékkékeW nyilvánítani. E célt és értéket 
ezért nem is törvényi, hanem alkotmányi keretekbe kell 
foglalni. 

2. Ezen eddig ismeretlen vagy félreismert cél és érték 
felismerésének és elismerésének módszereként mű
szaki-kibernetikai, azaz tényeken, érveken, kísérlete
ken, képzésen alapuló eljárást kell alkalmazni. A politi
kai és a jogi eljárások ebben az esetben alkalmatlanok. 
Erdő és ember viszonyában a kölcsönös előnyökre való 
alapozást nem szabad „választásokon" elfogadni vagy 
elutasítani, hanem kutatási eredményekből következő 
egyedüli lehetőségként tudomásul venniszükséges. 

3. A cél elérésének legfontosabb eszkőzeitaz erdők 
és egyéb ökoszisztémák maradékai, valamint a biosz
féra-biológiai ismeretek jelentik. Minden egyéb anyag, 
energia, módszer, eszköz és ismeret aszerint minősí
tendő, hogy alkalmas-e a cél elérésére, a földi élet 
megőrzésére. 

4. Az erdő, a többi ökoszisztéma és a bioszféra 
törvényének érvényességét a Föld teljes területére és 
minden emberre ki kell terjeszteni, még ha lassan, foko
zatosan is. 

A legsürgősebb, egymással egyenrangú és egyide
jűleg megkezdendő tennivalók: 

1. A meglévő védett területeken - vagy szükség 
esetén azokon kívül is - olyan ökoszisztéma-rezervá
tum hálózatot, ezen belül erdőrezervátum hálózatot kell 
kijelölni, amelynek területein megindulhat, sőt emberi 
segítséggel gyorsítható is az erdőkönszervezettségéből 
következő regeneráció, más néven az erdő ép, egész
séges, optimális, klimax állapotának visszaállítását és 
fenntartását célzó szukcesszió. Ennek a hálózatnak a 
kijelölése a KTM elhatározásá
ból, valamint több felsőoktatási és 
kutatási intézmény közreműkö
désével már megindult, és hama
rosan be is fejeződik. A területek 
rezervátumokká való minősítésé
hez, a kezelőszemélyzet kijelölé
séhez és kiképzéséhez, a mun
kafeltételek megteremtéséhez 
azonban az egész társadalom, 
főleg a legmagasabb döntéshozó 
fórumok támogatására is szük
ség lesz. 

2. A többi ökoszisztéma- és er
dőmaradékon olyan fatermeszté
si és egyéb gazdálkodási (vadá
szati, vízrendezési, termé
szetvédelmi) technológiákra kell 

áttérni, amelyeknek eredményeként a jelenlegi állapot 
legalábbis nem romlik tovább, vagy még javul is, még 
ha nem is olyan gyorsan, mint ahogy az a rezervátumok 
területén várható. Az alternatív fatermesztési, vízrende
zési stb. technológiák bevezetése természetesen évti
zedeket, esetleg száz évet is igénybe vehet. Az erdőta
lajok erodáltságának megszüntetését, a faállományok 
elegyességének és vegyeskorúságának visszaállítását 
azonban akkor is mielőbb meg kell kezdeni. A nem 
létszükségletekre irányuló tevékenységet ugyanakkor 
meg kell szüntetni vagy a minimumra kell szorítani. Az 
erdőkkel, a bioszférával szembeni tartozásaink az 
egyéb adósságainkat vagy értelmetlenné, vagy aláren
deltté teszik. 

3. Az akác-, nemes nyár-, fenyő-, dió- stb. ültetvénye
ken és a legalább egymillió hektár parlagterületen is 
meg kell kezdeni az ott valaha létezett és jelenleg is 
lehetséges természetes ökoszisztémák regenerálását. 
Ezt a természetes szukcesszió lépcsőinek megfelelően 
kell megindítani, tehát az erdő saját pionír fáinak, sőt 
cserjéinek, lágyszárúinak telepítésével. Eddig szántott 
területeken fatermesztő ültetvények telepítésére is sor 
kerülhet. A regeneráció segítése végett a parlagokon 
mindenféle tüzelést, égetést meg kell tiltani. 

4. A szükséges képzettség elsajátítása miatt olyan 
kiképzési, átképzési és kutatási intézményeket kell lét
rehozni, amelyekben először a politika, a gazdaság, a 
tudomány, a természetvédelem, a honvédelem döntés
hozói, majd a többiek is elsajátíthatják a megfelelő isme
reteket. Erre a célra a felsőoktatási törvénytervezet (el
lenterv) szerint Megismerési Akadémiák Bioszféra 
Egyetemeinek erdőtenyésztő karaira, bioszféra éltető 
népfőiskoláira lesz szükség. 

E törvénytervezet bevezetése, majd megvalósításá
nak megkezdése vagy fölöslegessé teszi külön vadá
szati, halászati, vízrendezési, természetvédelmi stb. tör
vények készítését, vagy mindannyiunk közös célja alá 
rendeli ezeket. Utóbbi esetben az alternatív szakmai 
technológiák leírását a végrehajtási utasításokban, a 
képzési fórumok tanterveiben kell megadni. 



JA VASLA T 
jogszabályalkotásra (-módosításra) 

A területi védelemtől függetlenül védett természeti 
értékek körét szabályozó, a 7/1988. (X.1.) KVM. számú 
rendelettel módosított 1/1982. (111.15.) OKTH. számú 
rendelet a természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajok 
meghatározása tekintetében nem felel meg a védelem
re vonatkozó nemzetközi előírásoknak, de a hazai ter
mészetvédelem érdekeinek sem. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló állatfajok köré
nek meghatározásából sajnálatosan hiányzik két, véde
lemre méltó állatfaj meghatározása. A farkas (Canis 
lupus) és a medve (Ursus arctos) valamikor hazánkban 
is honos állatfaj volt. Részben a gazdálkodási viszonyok 
megváltozása miatt beszűkült élettér, részben az okta
lan vadászat következtében mindkét állatfaj hazánkban 
kipusztultnak ítéltetett meg a jogszabály megjelenése 
időpontjában. Ennek következtében semmiféle termé
szetvédelmi oltalomban nem részesülnek az említett 
fajok visszatelepülő egyedei. 

Ugyancsak nem részesültek természetvédelmi olta
lomban a hazánkban korábban honos, időközben 
visszatelepülő hiúz (Lynx lynx) egyedei egészen 1988-
ig. A 7/1988. (X. 1.) KTM. sz. rendelet nyilvánította 
védetté a hiúzt. Sajnálatos, hogy a hiúz egyedei, mint 
visszatelepülő állatfaj egyedei csupán védettnek, és 
nem fokozottan védettnek minősülnek. A felsorolt három 
állatfaj visszatelepülő egyedei alapvetően az ökológiai 
egyensúly biztosítására szolgálnak. Természetvédelmi 
oltalom alá helyezésük alapvető természtvédelmi érde
keket szolgál. A korábban kipusztult, és gyér számban 
visszatelepülő állatfajok hatékony védelme a hatályos 
jogi szabályozás rendszerében csak fokozottan védett 
természeti értékké nyilvánításukkal valósulhat meg. Úgy 
gondolom, a javaslat ökológiai, zoológiai jelentőségét 
nem kell bővebben kifejtenem, és elég csupán ana 
utalnom, hogy az állatvilágban betöltött szelekciós tevé
kenységük nemcsak az élővilág egyensúlyát, de a ter
mészetes környezet helyreállítását és állapotának a 
megóvását is szolgálja. így pl. a túltartott állatál
lománynak a természetes környezetben, pl. az erdőben 
okozott károkozását nagymértékben csökkentené a fel
sorolt nagyragadozók jelenléte, nem beszélve arról, 

hogy szelekciós tevékenységükkel jól szolgálnák az 
állatállomány minőségi javulását is. 

A területi védelem alatt álló természeti környezet 
nagymértékű károsodását idézik elő a korábban betele
pített muflon (Ovis musimon) faj egyedei. Véleményem 
szerint a muflon kimondottan károsító tényezőként jele
nik meg a védett területen, így a nem őshonos, mester
ségesen betelepített és tájidegen állatfaj jelenléte nem 
kívánatos. Erre figyelemmel szükségesnek látom a vé
dett természeti területen lévő muflonállomány felszámo
lását. 

Az előbbiekben vázolt nézetekkel okozati összefüg
gésben a védett természeti területen élő vadállo
mánnyal való „gazdálkodást", az állomány létszámának 
és összetételnének szabályozását alapvetően alá kell 
rendelni a természetvédelem érdekeinek. A vadon élő 
állatok nélkülözhetetlen részei a terület ökoszisztémá
jának, s mint ilyenek, nem vonhatók más, a termé
szetvédelemmel ellentétes érdekek körébe. A termé
szetvédelmi oltalom alatt álló területen levő vadon élő 
állatok állományszabályozását - annak hatósági és 
gazdálkodási kérdéseivel együtt - a természetvédelem 
körébe kell utalni, ha meg kívánjuk akadályozni a termé
szetes környezet további pusztulását, az ökológiai 
egyensúly további romlását. 

Az ismertetett gondolatmenetet tovább folytatva 
szükségesnek látom annak alkotmányos szintű szabá
lyozását, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló 
vadon élő állatfajok kizárólagos állami tulajdonban le
gyenek, s csak a természetvédelmi hatóság által meg
határozott feltételekkel és módon kerülhessenek ki az 
állami tulajdon köréből (korlátozott forgalomképesség), 
azzal a megszorítással, hogy a fokozottan védett állat
fajok forgalomképtelen állami tulajdonnak minősülje
nek, a természetvédelmi hatóság jogosuljon kijelölni 
elejtésük esetén azt az állami szervet (múzeumot, gyűj
teményt stb.), amely kezelői jogot szerezhet az elejtett 
állat preparátumán. 

Lényegében ugyanezt az elvet javaslom érvényesíte
ni a természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajokra 
is. Dr. Fehérvári Szabolcs 

örömmel üdvözlöm dr. Szodfridt István javaslatát az 
„alávont terület" nevének megváltoztatására. (Erdészeti 
Lapok, 1991. október, 289. old.) Szabadjon nekemis java
solni valamit: a lap ugyanezen számában, a 290. oldalon 
szerepel a „fafajcsoportok" szó. Ehelyett üdvösebb lenne 
az „állomány, állománytípus" szó használata. 

A fő- és mellékfafajokkal jellemzett állománytípusok 
nagyon jó megnevezése szerepel az erdőtervezési útmuta
tóban. 

Reményfy László 

A megváltozott termelési cél az erdőművelés módo
sítását is megköveteli. Irányt kell venni az értékfa-ter-
mesztésre, meg kell hosszabbítani a termesztés időtar
tamát, lassítani a kitermelés menetét, a természetest 
közelítő felújítási eljárásokat kell követni - ökológiailag 
igényesebb erdőművelési rendszereket megvalósítani. A 
vadászatot mindezeket lehetővé tevő módon kell gyako
rolni. 

(AFZ 35. Ref.: Jéröme R.) 




